
ТОВ «ФК «Сократ» 
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів  

серія АЕ № 263385 від 29.09.13 

 

РАХУНОК  У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №/ SECURITIES ACCOUNT NO.  

ДАТА РЕЄСТРАЦІЇ/ REGISTRATION DATE  

№ ДОГОВОРУ ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКУ В ЦП/ № OF 

AGREEMENTOF SERVICE ACCOUNT IN SECURITIES 

 

ДАТА ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ/ RE-REGISTRATION DATE  
 

АНКЕТА РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ НЕРЕЗИДЕНТА 
 

1. Відомості про власника рахунку: 

1.1 Повне найменування (згідно з установчими документами)/ Full name (as 

stated in constituent documents) 
 

1.2 Скорочене найменування (згідно з установчими документами)/ Short name 
(as stated in constituent documents) 

 

1.3 Номер з торговельного, банківського або судового реєстру або 

реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про 
реєстрацію юридичної особи/ Number of registration document 

 

1.4 Країна реєстрації/Country of registration  

1.5 №, дата видачі документа про реєстрацію та орган, що видав документ/ 

Number of registration document, date of issue and issuing authority/ 
Individual’s passport type, series and number 

 

1.6 Місцезнаходження  

(згідно з реєстраційними документами)/ Place of business 
(as stated in registration documents) 

  

1.7 Фактична адреса (з зазначенням поштового індексу)/ Postal address (with 

ZIP code) 
  

1.8 Е-mail, номери телефонів та факсу (з зазначенням коду міжміського 

(міжнародного) зв’язку)/  

Е-mail, phone and fax (with country and city codes) 

 

2. Відомості про керуючого рахунком( заповнюється у разі призначення керуючого рахунком/ Information on Account Manager ( if  available): 

2.1 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи)/повне 

найменування (для юридичної особи) (згідно з установчими документами)/ 
Full name)/ Full name (as stated in constituent documents) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує 

особу, та назва органу, що видав документ  (для фізичної особи)/код за 

ЄДРПОУ (для юридичної особи- резидента)/номер реєстрації юридичної 
особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Розпорядник рахунку  

3.1 Прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)/ Full name  

3.2 Дата та місце народження/ date and place of birth  

3.3 Громадянство / Citizenship  

3.4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)/ 

Individ. tax number 

 

3.5 Місце проживання/ Place of residence  

3.6 Поштова адреса/  

3.7 Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує 

фізичну особу, та назва органу, що видав документ/ ID document, serial (if 
available) numbe,r issuing authority,  issuing date 

 

3.8 Реквізити документу, який підтверджує повноваження/ Type, № and date of 

document, proving authority 

 

3.9 Термін дії повноважень/ The term of office:  

4. Відомості про цінні папери, стосовно яких 

призначається даний керуючий/розпорядник 

Повна назва Емітента/ Full name of the Issuer: 

ЄДРПОУ Емітента/ Code on EDRPOU Issuer: 

ISIN цінних паперів/ ISIN securities:: 

Вид цінних паперів/ 
Type of securities: 

Тип цінних паперів: Група цінних паперів: 

5. Спосіб надання/отримання документів/ The method of providing / 

receiving documents: 
 особисто  поштою  E-mail з ЕЦП  S.W.I.F.T 

6. Банківські реквізити для виплати доходів за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах/ Bank details for 

payment of income on securities, rights to which are recorded on a securities account 

6.1 Номер банківського рахунку /Account  
 

     Код банку/ Code of the Bank   
      

6.2 Найменування установи банку/ Name of the bank       

7. Перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в цінних 

паперу депонента здійснюється протягом _________ робочих днів на банківські реквізити, вказані в п. 6 Анкети 

8. Додаткова інформація (заповнюється за необхідності): 
Порядок та строк перерахування депозитарною установою депоненту виплат доходу за цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку в 
цінних паперах депонента – відповідно до Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «ФК «Сократ». 

 

Згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, вказаних в Анкеті, згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних» отримано.  
Відповідальність за достовірність даних, вказаних в анкеті, несе особа, яка підписала анкету. 

  

Дата підписання анкети/ Date of infilling  ________________________ 

 

Уповноважена особа власника рахунку  

/ The authorized person account holder                     __________________________/_____________________________ 

                                                                                 Підпис/ signature     М.П./ Stamp *                   П.І.Б./ Full name 
*-за наявності/ if  available 

 

 

 


